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 چكيده

در کشرت  ’ کیوترو ‘های ارکیدۀ فاالنوپسیس رقم  زنی بذرهای حاصل از خودگشنی، درصد بقا و رشد پروتوکورم در ایو پژوهش جوانه 

موراشیگ و  ،شت مختلف شامل وسیو و ونتای و به روش غیرهمزیست بررسی شد. برای ایو منظور، از پنج نوع محیط ک شیشه درون

درصد  15های آلی شامل دو گرم پپتون،  اسکوگ، یک دوم غلظت موراشیگ و اسکوگ، نودسون و فاست تغییریافته و تیمارهای افزودنی

اد بهترریو محریط   روز بعد از کشرت برذر نشران د    30زنی  ها استداده شد. بررسی نتایج جوانه شیر نارگیل استریل یا ترکیبی از هر دو آن

درصرد( دارد.   9/65زنی بذرهای ایو رقم، محیط کشت نودسون تغییریافته تیمار ترکیبی پپتون همراه با شریر نارگیرل )   کشت برای جوانه

روز پس از کشت نشان داد بیشتریو میزان بقای پروتوکورم در محیط کشت نودسرون   50ها  محاسبۀ درصد بقا و رشد قطری پروتوکورم

ها در محیط کشت فاست دارای تیمار ترکیبی پپتون همرراه برا    درصد( وجود داشته و بیشتریو رشد پروتوکورم 7/94مار پپتون )دارای تی

  متر( رخ داده است. میلی 3/3شیر نارگیل )
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 مقدمه

 2هرای خرانوادۀ ارکیرده    یکی از جرنس  1االنوپسیسارکیدۀ ف
ترریو قسرمت آسریا واقرع در       است که گیاهان آن از جنوبی

هرای   (. در سال10و  9تایوان تا استرالیا پراکنده شده است )

صورت گلدانی بسیار توجه شرده   اخیر، به تکثیر ایو گیاه به

شرده در   هرای عرضره   درصد ارکیده 75  است. به عنوان مثال

(. گیراه ارکیرده برذرهای بسریار     4شود ) را شامل مییکا مرآ

ریزی دارد و ایو امر در کنار نیاز به وجود قارچ همزیسرت  

زنی، تکثیر بذر ایرو گیراه در شررایط خرارج از      برای جوانه

طبیعت را بسیار دشروار کررده اسرت. دانشرمندان در قررن      

نوزدهم برای اولیو بار کشت بذرهای ایو گیاه را بره روش  

رهمزیست انجام دادند که موجب توسعۀ کشت و تولیرد  غی

(. محریط کشرت   13و  11ها در سطح وسیعی شرد )  ارکیده

( و 12زنری فاالنوپسریس )   نودسون تغییریافته بررای جوانره  

هایی مناسب برای  محیط کشت موراشیگ و اسکوگ محیط

ایرو جرنس    4’جیو مک هنری‘و  3’آبرا‘های  زنی رقم جوانه

محرریط کشرت یرک دوم غلظررت   (. 6) معرفری شرده اسرت   

زنی فاالنوپسریس رقرم    موراشیگ و اسکوگ نیز برای جوانه

همینرریو (. 2مناسررب گررزارش شررده اسررت ) 5’آمررابیلیس‘

زمینی هموژنیزه  پپتون و سیب استداده از مواد افزودنی نظیر

زنرری  یافترره برررای جوانرره تغییررردر محرریط وسرریو و ونررت 

 (.11فاالنوپسیس مناسب است )

جمله ارقام تجراری اسرت    از 6’کیوتو‘س رقم فاالنوپسی

های آن برای پرورش گیاهران گلردار گلردانی و     که گیاهیه

شروند   بریده از کشورهای آسیای شرقی وارد ایران می شاخه

هرای برذری آن    و کشور ما از نظرر تولیرد برذر و گیاهیره    

                                                           
1. Phalaenopsis 

2. Orchidaceae 

3. Phalaenopsis abrae 

4  . Phalaenopsis jane mc henry 

5. Phalaenopsis amabilis var formosa 

6. Phalaenopsis kyoto 

همواره به واردات خارجی وابسته است. همیو امر موجرب  

گرل زیبرا و بازارپسرند در ایرران شرده       بودن قیمت ایو باال

مجمروع حجرم گرل ارکیردۀ تولیردی جوابگروی        است. در

رغرم ممنوعیرت     تقاضای بازار نیسرت، بره همریو دلیرل بره     

طور قرانونی از گمررک، ایرو گیراه همینران       واردات آن به

شرود   صورت قاچاگ از تایلنرد و مرالزی وارد ایرران مری     به

برره راهکرراری  (. هرردف از پررژوهش حاضررر، دسررتیابی14)

مناسب برای کمک به رفع ایو مشکل با دستیابی به برذر و  

زنی بررای تولیرد انبروه گیاهیره      روشی مناسب برای جوانه

افشرانی مصرنوعی و    است. در ایو پرژوهش، پرس از گررده   

زنی، تولید پرتوکورم  های محتوی بذر، جوانه تشکیل کپسول

سریس  های حاصرل از برذر فاالنوپ   و رشد بعدی پروتوکورم

در پرنج محریط کشرت مختلرف بررسری شرد       ’ کیوتو‘رقم 

  (.4 )شکل

 

 ها مواد و روش

 مواد گياهی و روش ضد عفونی

برای اجرای ایو پژوهش از گیاهران گلردانی فاالنوپسریس    

ای برا   استداده شد. گیاهران مرذکور در گلخانره   ’ کیوتو‘رقم 

درصرد در   68گراد و رطوبرت نسربی    درجۀ سانتی 26دمای 

زمایشگاه فیزیولوژی گیاهی پردیس علوم دانشرگاه  گلخانۀ آ

شردن کامرل و    هرا بعرد از براز    گرل شردند.   تهران نگهداری 

صررورت مصررنوعی خررود  شرردن گرررده و کاللرره، برره آمرراده

روز پرس از   120هرا   افشانی شدند. برداشرت کپسرول   گرده

هرا انجرام    خروردن آن  لقا  و قبل از رسیدن کامل و شکاف

ده برا اسرتداده از سردیدکنندۀ    شر  هرای برداشرت   شد. کپسول

درصد )هیپوکلریت سدیم با غلظت مرادۀ مرؤثره    30تجاری 

دقیقره و سرپس سره برار آبشرویی       20مردت   درصد( به 7/5

هرا   دقیقه، اسرتریل شردند. سرپس برذرها از آن     10مدت  به

  های استریل کشت شد. خارج و روی محیط
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 محيط و تيمارهای کشت

 ،1وسرریو و ونررتل شررده شررام هررای کشررت اسررتداده محرریط

، یررک دوم غلظررت موراشرریگ و   2موراشرریگ و اسررکوگ 

بررود. برررای   تغییریافترره 5و فاسررت 4، نودسررون3اسررکوگ

های کشت موراشیگ و اسکوگ، نودسرون   جامدسازی محیط

در محریط   و گررم در لیترر   یافتره از دو  و وسیو و ونت تغییر

 5/2یافته از  کشت یک دوم غلظت موراشیگ و اسکوگ تغییر

لیتر و در محیط فاست تغییریافته از سه گررم در لیترر    گرم در

و  7های آلی شامل پپترون  استداده شد. تیمار افزودنی 6فایتوژل

  .تنهایی یا ترکیب ایو دو بود به 8شیر نارگیل استریل

 2/0وسرریلۀ فیلترهررایی بررا ابعرراد  شرریر نارگیررل تررازه برره

صرورت صردر    میکرواستریل شد. تیمرار مرواد افزودنری بره    

(CW1 یا )میلی 150 ( لیتر در لیترCW2  شیر نارگیل اسرتریل )

( پپتون یا ترکیبی از هر دو P2( یا دو گرم در لیتر )P1و صدر )

ها پرس   ها در پنج محیط کشت استداده شد. اسیدیتۀ محیط آن

 تنظریم شرد.   5/5اتوکالو برر روی  از افزودن فایتوژل، قبل از 

 20مدت  راد بهگ درجۀ سانتی 121های کشت در دمای  محیط

سی در ظروف پترری   سی 30به میزان استریل و سپس دقیقه 

مترر اسرتریل توزیرع شردند. شریر       سانتی 10ای به قطر  شیشه

های مورد نیاز پس از اتروکالو   منظور حدظ پروتئیو نارگیل به

  های کشت افزوده شد. به محیط

بذرها برای کشت در محلول غذایی مایع، مشابه محیط 

به هر تیمار معلق شدند و با استداده از سمپلر کشت مربود 

صورت یکنواخرت در ظرروف پترری پراکنرده شردند.        و به

درجرۀ   25ها پس از کشت به اتاقک رشد دارای دمای  پتری

                                                           
1. Modified Vacin & Went (V & W) 

2. Modified Mourashing and skoog (MS) 

3. Modified 1/2 Mourashing and skoog )½ MS( 

4. Modified Knudsone (Kc) 

5. Modified Fast 

6. Pouder Phytogel Merck P 8427 

7. Peptone 

8. Strile Coconut Water (CW) 

میکرومول بر ثانیه در متر مربع و  30گراد، شدت نور  سانتی

ساعت روشرنایی و هشرت سراعت تراریکی      16طول روز 

روز بعد از کشت، درصد  30زنی  انهمنتقل شدند. درصد جو

روز پررس از کشررت   50بقررا و رشررد قطررری پروترروکرم   

هرا از   درصد بقای پروتوکرورم گیری و محاسبه شدند.  اندازه

یافتره برر کرل برذرهای      طریق تقسیم تعداد پروتوکورم رشد

دسرت آمرد. بررای بررسری رشرد       زده در هر تیمار به جوانه

ی اسرتداده شرد. ایرو    ها از کاغذ شرطرنج  قطری پروتوکورم

صورت فاکتوریل در قالب طر  کامالً تصادفی و  آزمایش به

 با سه تکرار انجام شد.

 

 نتایج و بحث

 زنی بذر جوانه

زنی فاالنوپسیس رقرم   تجزیۀ واریانس میانگیو درصد جوانه

در تیمارهای مختلف نشان داد که تیمارهای محیط ’ کیوتو‘

زنری برذرهای ایرو     کشت، پپتون و شیر نارگیل روی جوانه

درصد داشته است. همینیو  داری در سطح یک رقم اثر معنا

اثرر متقابرل تیمرار شریر       جرز  اثرات متقابل تمام تیمارها بره 

دار شد، همگری   درصد معنا نارگیل و پپتون که در سطح پنج

(. 1 درصرد داشرتند )جردول    دار در سرطح یرک   اختالف معنا

حرریط کشررت زنرری پررنج م مقایسررۀ میررانگیو درصررد جوانرره

هرای کشرت    ترریو محریط   شده نشان داد که مناسب استداده

زنی بذرهای ایرو رقرم شرامل وسریو و ونرت،       برای جوانه

ترتیرب   نودسون، یک دوم غلظت موراشیگ و اسکوگ و به

درصرد و بردون اخرتالف     4/42و  4/42، 2/44با میرانگیو  

زنری نیرز مربرود بره      دار برود. کمترریو درصرد جوانره     معنا

ترتیرب برا    موراشریگ و اسرکوگ و فاسرت بره    هرای   محیط

دار برود.   درصد بدون اخرتالف معنرا   3/24و  2/30میانگیو 

منزلرۀ   توان محیط کشرت وسریو و ونرت را بره     درنتیجه می

زنری برذرهای فاالنوپسریس     تریو محیط برای جوانه مناسب

   (.2 معرفی کرد )جدول’ کیوتو‘رقم 
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 ، بقا و رشد قطری پروتوكورم اركیدۀزنی بر روی جوانههای آلی  شت و افزودنیهای ك محیطثیر أواریانس ت ۀتجزی .1 جدول

  ’كیوتو‘فاالنوپسیس رقم 

 درجۀ آزادی منابع متغیر
میانگیو مربعات 

 زنی درصد جوانه

میانگیو مربعات درصد 

 بقای پروتوکورم

میانگیو مربعات رشد 

 قطری پروتوکورم

 1/14** 98/31** 7/4840** 1 شیر نارگیل
 82/1* 88/5*  1547** 1 پپتون

 19/1* 6/14** 6/966** 4 محیط کشت 

 ns04/0 ns007/0 5/197* 1 پپتون ×شیر نارگیل 

 54/2** 1/21** 5/471** 4 محیط کشت ×شیر نارگیل 
 ns5/0 61/4** 8/473** 4 محیط کشت ×پپتون 

 12/2** 86/21** 6/358** 4 محیط کشت ×پپتون  ×شیر نارگیل 

 41/0 87/0 7/38 23 خطا

 دار نبودن امعن ۀنشان ns  درصد 1دار بودن در سطح  امعن ۀنشان **  درصد 5دار بودن در سطح  امعن ۀنشان *

 

 های مختلف در محیط كشت ’كیوتو‘زنی فاالنوپسیس  درصد جوانه .2  جدول

 زنی درصد جوانه محیط کشت

  وسیو و ونت

 موراشیگ و اسکوگ غلظت  یک دوم

  نودسون

  موراشیگ و اسکوگ

  فاست

 حداقل استاندارد اشتباه 

a9/44 
a9/42 
a4/42 
b 2/30 
b3/24 

8/15 
 

های کشرت   نارگیل در محیط تیمار ترکیبی پپتون و شیر

سرکوگ و نودسرون سربب    غلظرت موراشریگ و ا   یک دوم

درصرد شرد    9/65و  63ترتیرب ترا    زنری بره   افزایش جوانره 

غلظرت   یک دومفته و یا های نودسون تغییر (. محیط1 شکل)

 30گرم برر لیترر سراکارز و     20موراشیگ و اسکوگ دارای 

هرایی مناسرب    زمینی همروژنیزه را محریط   گرم بر لیتر سیب

شده است که با نترایج  زنی فاالنوپسیس گزارش  برای جوانه

نودسرون   ،(. همینیو12 و 6) پژوهش حاضر مطابقت دارد

وپسریس مناسرب   فاالن ۀزنری ارکیرد   یافته بررای جوانره   تغییر

زنی دندروبیوم رقم  (. در مورد جوانه15شده است ) ارزیابی

غلظرت موراشریگ و    یک دوممحیط کشت  1’تتراجروموم‘

گررم پپترون    دونارگیل و  شیردرصد  15و افزودنی  اسکوگ

یافته  تغییر ۀمحیط کشت نودسون پایهمینیو (. 7)بود مدید 

مناسب گرزارش   2’آکوم‘زنی دندروبیوم رقم  منظور جوانه به

  (.5شد )

                                                           
1  .
2  . Dendrobium aqueum Lindl. 

Dendrobium tetrachromum 
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  ’كیوتو‘زنی فاالنوپسیس  هنارگیل و پپتون روی درصد جوان های كشت و تیمارهای شیر محیط . برهمکنش1  شکل

 

محیط کشت فاست دارای پپتون و شیر نارگیل در گروه 

هایی با غلظت نمک کم  گیرد، درنتیجه محیط بعدی قرار می

انرد. تیمارهرای مختلرف     زنی ایو رقرم مناسرب   وانهبرای ج

انرد. بنرابرایو،    های بعدی قرار گرفته وسیو و ونت در گروه

شرده زیراد    های استداده ایو محیط در مقایسه با سایر محیط

زنی ایو رقم مناسب نیست. ایرو امرر برا دیگرر      برای جوانه

یافته وسیو و ونرت   ها مطابقت دارد که محیط تغییر گزارش

نامناسرب  ’ تتراجرومروم ‘زنری دنردروبیوم رقرم     ی جوانهبرا

یافتره بررای    محیط وسیو وونت تغییر البته (، 5گزارش شد )

مناسرب گرزارش    1’مون سیلکی‘زنی فاالنوپسیس رقم  جوانه

(. تیمارهای مختلف موراشیگ و اسکوگ کمترریو  11بود )

زنی در بیو سایر تیمارها داشتند. ایرو امرر در حرالی     جوانه

                                                           
1  . Phalaenopsis silky moon 

منظرور   کره محریط کشرت موراشریگ و اسرکوگ بره      است 

(. 3مناسب گزارش شد ) 2’آفیلوم‘زنی دندروبیوم رقم  جوانه

زنی مربود به تیمارهای موراشیگ و اسکوگ  کمتریو جوانه

زنی( و فاست دو گرم  درصد جوانه 13دارای دو گرم پپتون )

  زنی( داشت. پپتون با )صدر درصد جوانه

 ها میزان بقای پروتوكورم

دهد، تیمارهای شیر نارگیل  نشان می  میانگیو درصد بقا

داری در سرطح   صرورت معنرا   های کشت سراده بره   و محیط

درصد سبب افزایش بقرای   درصد و پپتون در سطح پنج یک

(. در بیو اثرات متقابرل تنهرا   1 اند )جدول ها شده پروتوکورم

دار نشد، سرایر تیمارهرا در    ترکیب پپتون و شیر نارگیل معنا

دار داشرتند. ایرو امرر در حرالی      درصد اثرات معنا طح یکس

                                                           
2  . D.aohyllum 
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های، استداده از ترکیب پپتون بره   است که در دیگر پژوهش

هرای   همراه شیر نارگیل را برای افرزایش رشرد پروتوکرورم   

 2’هاماتیکالکار‘و دندروبیوم رقم  1’تتراکروم‘دندروبیوم رقم 

  (.7مناسب گزارش شد )

درصرد برود و    10یو صدر تا ها ب میزان بقای پروتوکورم

در محیط کشت وسیو و ونت وجود داشرت و    بیشتریو بقا

افزودن تیمار آلی شریر نارگیرل در ایرو محریط مدیرد برود       

(. ایو مطلب گویای ایو است که محریط وسریو و   2 شکل )  

زنی و بقای ایو رقم است.  محیطی مناسب برای جوانه ونت

مرورد بقرای    هرای قبلری در   ایرو نتیجره بررخالف گرزارش    

و دندروبیوم رقرم   3’نوبایل‘های دندروبیوم رقم  پروتوکورم

ترریو پروتوکرورم    است، زیرا بیشتریو رشد و بزرگ’ آکوم‘

  (.8و  5ها مشاهده شد ) در محیط نودسون برای آن

محیط کشت موراشریگ و اسرکوگ دارای تیمرار شریر     

نارگیل با اخرتالف معنراداری در گرروه بعرد موراشریگ و      

دارای پپتون بود. ایو نتیجره نظیرر گرزارش دیگرر      اسکوگ

های دندروبیوم رقرم   پژوهشگران در مورد بقای پروتوکورم

است، با ایو تداوت که محیط کشت موراشریگ و   4’آفیلوم‘

(. 3ها فاقد افزودنری خاصری برود )    شدۀ آن اسکوگ استداده

های کشت یرک دوم غلظرت موراشریگ و اسرکوگ      محیط

ارگیل بدون اختالف برا هرم در گرروه    دارای پپتون و شیر ن

اند. ایو نتیجه  بعد نسبت به موراشیگ و اسکوگ قرار گرفته

های گذشته در مورد فاالنوپسیس مطابقرت   با نتایج پژوهش

ها را برای بقرای پروتوکرورم    ها نیز ایو محیط دارد، زیرا آن

کره در   (. درحالی6اند ) نامناسب گزارش کرده 5فاالنوپسیس

زنری و   ، بیشتریو جوانره 6’استاندارد‘وپسیس رقم مورد فاالن

                                                           

در محیط یرک دوم و یرک چهرارم غلظرت موراشریگ و        بقا

اسکوگ گزارش شده است و موراشیگ و اسکوگ کامل مانع 

(. همینیو محیط یرک دوم غلظرت   12است )     زنی بوده جوانه

برای بقرای   7موراشیگ و اسکوگ دارای هورمون تیادیازورون

  (.1)  مناسب بود ’ آمابیلیس‘فاالنوپسیس رقم  پروتوکورم های

در بیو تیمارهای محیط کشرت وسریو و ونرت تیمرار     

شاهد بیشتریو درصد بقا را داشت و تیمار پپتون به همرراه  

شیر نارگیل بقای کمتری نسبت بره سرایر تیمارهرا داشرت،     

ای متضراد برا ایرو     که در محیط کشت فاست نتیجه درحالی

زیرا تیمار ترکیبی پپتون و شریر نارگیرل   شود  نتیجه دیده می

را داشت. در آزمرایش حاضرر، محریط فاسرت       بیشتریو بقا

دارای پپتون مانع تولیرد پروتوکرورم شرد و تمرام برذرهای      

 زده بدون تشکیل پروتوکورم از بیو رفتند. جوانه

 

 ها پروتوکورم رشد قطری

درصرد سربب    داری در سرطح یرک   صورت معنا شیر نارگیل به

(. همینیو تیمارهرای  2 ها شد )جدول ش قطر پروتوکورمافزای

  هرا شردند   پپتون و محیط کشت سبب افزایش قطر پروتوکورم

های ایو رقرم   درنتیجه برای رشد قطری پروتوکورم (.3 )شکل

استداده از شیر نارگیل مؤثرتر از پپتون اسرت. اثررات ترکیبری    

 تنهایی پپتون به و افزودن همراه با هم تیمارهای پپتون و شیر نارگیل

ها نشردند،   های کشت سبب افزایش قطر پروتوکورم در محیط

افزودن  ولی برهمکنش افزودن شیر نارگیل در محیط کشت و

صرورت   هرای کشرت بره    پپتون همراه با شیر نارگیل در محیط

درصرد سربب افرزایش قطرر      داری در سرطح یرک   کامالً معنرا 

ه شریر نارگیرل در   ها شد. بنابرایو، پپتون بره همررا   پروتوکورم

های  منظور افزایش رشد قطری پروتوکورم های کشت به محیط

  مدید است.’ کیوتو‘فاالنوپسیس رقم 

                                                           
7. Phenyl-N-(1,2,3-thiadiazol-5-yl) urea.Thiadiazuron 

(TDZ) 

1. Dendrobium tetracrom 

2. Dendrobium hamaticalcar 

3. Dendrobium nobile 

4. Dendrobium afium 

5. Phalaenopsis formosana 
6. Phalaenopsis Standard 
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  رموروی میزان رشد پروتوككشت و تیمارهای شیر نارگیل و پپتون  های محیط. برهمکنش 3  شکل 
 

دهرد، محریط کشرت     های کشت نشان مری  مقایسۀ محیط

فاست دارای تیمرار ترکیبری پپترون همرراه برا شریر نارگیرل        

. متررر( داشررته اسررت میلرری 3/3) را  بیشررتریو میررانگیو قطررری

تریو ترکیرب در   منزلۀ مناسب توان ایو تیمار را به درنتیجه می

’ کیوترو ‘منظور افزایش قطر پروتوکورم  تیمار دیگر به 19بیو 

هرای   ایو نتیجه نظیر گزارش (.5و  3های  )شکلگزارش کرد 

دیگر پژوهشگران دربرارۀ اسرتداده از پپترون و شریر نارگیرل      

 (.  7ست ) ها منظور افزایش رشد قطری پروتوکورم به
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فاست نودسون موراشیگی و اسکوگ غلظت موراشیگی و 1/2
اسکوگ

وسین و ونت

فاقد پ،تون وشیره نارگیل  گرم پ،تون و فاقد شیر نارگیل 2دارای 

درصد شیر نارگیل  15فاقد پ،تون و دارای   درصد شیر نارگیل  15گرم پ،تون و 2دارای 

  

 ’کیوتو‘روتوکورم فاالنوپسیس رقم پتون روی درصد بقای پیل و پهای کشت و تیمارهای شیر نارگ محیط رهمکنشب .2  شکل
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  روز پس از كشت در تیمارهای مختلف 50های فاالنوپسیس كیوتو  رمورشد پروتوك ۀمقایس .5  شکل

ی کشرت یرک دوم غلظرت    هرا  در گروه بعدی، محریط 

 نارگیرل و پپترون وسریو و    موراشیگ و اسکوگ دارای شیر

داری با هم قرار  بدون اختالف معنا ونت دارای شیر نارگیل

کشت نودسرون  اند. در ایو پژوهش، تیمارهای محیط  گرفته

تیمراری   منزلرۀ  میانگیو قطر کمترری دارنرد و درنتیجره بره    

قبلری   های زارشکه در گ درحالی ،شوند مناسب گزارش نمی

رم مناسرب  ومنظرور رشرد پروتوکر    نودسون به محیط کشت

 (.8) گزارش شده است
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  ونت دارای شیر نارگیل های فاالنوپسیس كیوتو در محیط كشت وسین و رموارل متفاوت رشد پروتوكمر .4  شکل

 های كروی رموزنی بذرها و تولید پروتوك جوانه (ب  بذرهای فاالنوپسیس كیوتو دو هفته بعد از كشت (الف
 متر است. ها برابر دو میلی خطوط مقیاس روی عکس
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 2/1 .5نودسون،  .4فاست، . 3وسین و ونت،  .2و اسکوگ،  موراشیگ .1 ند از:ا ترتیب عبارت بهتیمارها 
 .8وسین و ونتت دارای پپتتون،    .7و اسکوگ دارای پپتون،  موراشیگ .6اسکوگ،  و موراشیگغلظت 

 .11و استکوگ دارای پپتتون،    موراشیگت غلظ 2/1 .10نودسون دارای پپتون، . 9 فاست دارای پپتون،
فاست دارای شتیر   .13 وسین و ونت دارای شیر نارگیل، .12 و اسکوگ دارای شیر نارگیل، موراشیگ
 .16و اسکوگ دارای شیر نارگیتل،   موراشیگغلظت  2/1 .15نودسون دارای شیر نارگیل،  .14 نارگیل،

 .18سین و ونت دارای پپتتون و شتیر نارگیتل،    و .17 و اسکوگ دارای پپتون و شیر نارگیل، موراشیگ
غلظتت   یت  دو   .20 و نودسون دارای پپتون و شتیر نارگیتل   .19فاست دارای پپتون و شیر نارگیل، 

 .و اسکوگ دارای پپتون و شیر نارگیل موراشیگ
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 گيری نتيجه

درصد شریر نارگیرل    15تون و طورکلی، افزودن دو گرم پپ به

  زنی، بقرا  های کشت تیمارهایی مناسب برای جوانه به محیط

است. ترکیرب  ’ کیوتو‘پروتوکورم فاالنوپسیس رقم و رشد 

ثرتر از هر یک از تیمارهای پپتون و ؤنارگیل مر پپتون و شی
 یرک دوم هرای کشرت    تنهایی است و محریط  نارگیل به شیر

ونرت   و وسریو و  ونو اسرکوگ، نودسر   موراشریگ غلظت 

زنری ایرو رقرم هسرتند.      هرایی مناسرب بررای جوانره     محیط

بهتریو محیط کشرت   منزلۀ توان نودسون را به درمجموع می

هرای ایرو رقرم معرفری      پروتوکورم یزنی و بقا برای جوانه

منزلۀ بهترریو محریط بررای     فاست نیز به کرد. محیط کشت

 شود. ها پیشنهاد می افزایش رشد قطری پروتوکورم
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